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Fund1çlo N1clon1I do lndlo 
MINIBTtRIO DA JUSTIÇA 

aa 8up1rlnt1ndancla h1cutlYa Raglonal 

EXCELENT!SSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL .. , 
DA 30 VARA DA SEÇÃO JUDICIÃRIA DO ESTADO DO CEARÃ 

,r 

,, 

'' t, 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO 1NDIO - FUNAI, 
Fundação Pública Federal, instituída de conformidade 

com a Lei nQ 5.371, de 05.12.67, vinculada ao Ministé - 

rio da Justiça, com sede no Setor de Edifícios Públicos 

-SEPS, Quadra 702/Sul, Edf.Lex, 3Q andar, Brasilia/DF, 

por intermédio de seu advogado, constituído na forma 

do instrumento procuratório anexo, este com ende 

reço na Av.João de Barros, no 668, Boa Vista, Recife/PE 

onde recebe comunicações, nos autos da AÇÃO CAUTffltAR - 
processo no 94.0007099-3, requerida por ANfÕNlA FERl\il 

RA ~I MATOS e Outros, em curso nesse Juízo, apresentan 

do sua resposta, sob a forma de CON~ID~AÇÃO, em prazo 

hábil, vem expor e requerer o seguinte: 

I - P R E L l M l N A R E S 

A • DA lNCOMl'ETINClA ABSO~UTA CA 
JUSTICA FIOIRAI.. 

01. O ato aa.inist.rativo que se pretende 

atacar é a àleclaração de posse peraíUlente imidigena e a 
detenmimiaçâo da demarcação de a11:riblmi.ção do :Ministre de 

A'V. Joio de 8arroa. 868 ~y5 
Boa v111a eooeo .. ooo Recife PE / 

(OB:) 421•2144 _/ t . 

/ // 



02. 

Fundaçlo Naclonal do lndlo 
MINIBTtRIO DA JU8TIÇA 

1• 8up,ri nt,ndlncl• E xtcutlwe R,glon1I 

Ba~adu da Jus~iça, sob a forma de Portaria, de acordo 
com o Decreto nQ 22, de 04.02.91. 

02. Logo, há incompetência absoluta do 
Juízo Federal, pela competência originária do Superior 
Tribunal de Justiça - STJ, pelo ato que se pretende 
at.acar ser do Ministro da Justiça. 

"Art. l Q - •••••••••••••• • • • • • • • • • • • 

03. O§ 10, do art. 10, da Lei no 8.437, 
de 30.06.92, estabelece o não cabimento de Medlda Ca~ 

telar ou sua liminar, em Juizo de 10 grau, para impug 

nar ato de Ministro de Estado e de competência de Tri 

bunal: 

§ 10 - Não será cabivel, no Juizo de 
primeiro grau med.:i.da caut.elar inom:i. 
nada ou a sua liminar, quando o ato 
impugnado sujeita, na via de mandado 
de segurança à competência originá - 

ria de tribunal." 

04. Verifica-se que a cautelar, embora 

dirigida contra a FUNAI, visa evitar o ato do Ministro 
da Justiça que consiste em: 

( 1) declarar a posse 
indigena: -e 

permanente 

( 2) determinar a demarcação da 
Terra Indige~a Tre~mbéJ 

05. Ademais, por ser a cautelar meio ini 
dôneo, provoca a nulidade dos atos decisórios, inclusi 

4' 
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Fund1çio N1clon1I do lndlo 
MINIST~RIO DA JUITIQA 

a• Sup1rint.ndlncl1 E xecutlH Regional 

veda citação, proferidos por juiao incompetente, de 

acordo com o§ 20 do art. 113, do C6digo de Processo 

Civil. 

06. Assim, vem a requerida FUNAI 

a incompgtincia absoluta do Joiao Federal da 31 
no Estado do Ceari e da própria Juatiça Federal, 
processamento e julgamento da ação, pelo seu 

arguir 

Vara 
para 

objeto 

ser at,o de atribuição do Ministro da Justiça e de com 
pet.fncia do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 

B - DA IMPROPRIEDADE DA AÇÃO CAUTE 
LAR - IMPOSSIBILIDADE JURIDICA 
CAR!NCIA DE AÇÃO 

07. A presente ação, embora rotulada de 

cautelar, trata-se, na realidade, por via obliqua, de 

verdadeiro interdito posaeaa6rio. 

os. Há proibiQão legal de interdito pos 
aessório contra demarcação de terra indígena, nos te! 

mos do§ 20, do art. 19, da Lei no 6.001, de 19.12.73: 

"Art.. 19 - As t.erras indígenas, por 
iniciativa e sob orient.acio do 6rgio 
federal de assist.~ncia ao indio, se 

rão administ.rativamente demarcadas, 

de acordo com o processo estabeleci 
do em decret.o do Poder Execut.ivo." 

' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 20 - Contra a demarcação processa 
da nos termos deste artigo não cabe 
rá a concessão de interdito possessó 
rio, facultado aos int.eressados con 

Av. Joio de Barro•, 668 
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111• Sup•rint.ndlncla E HcutlH R•glonal 

tra ela recorr~r à açio p~titória ou 
à demarcatória." 

09. o nomen juri• a~ribuido a ação é ir 
relevante, importando o seu o b ~•te, caracteri 
zada a presente cautelar como açãu possessória con 
t.raademarcação,que é vedado e faculdade somente a 

ação petitória ou a ação demarcatória. 

10. A ação i cautelar apenas na rotula - 

cão, uma vez que tem seu o b j ll t o caracter!st~. 
co de ação possessória, porém inadm.:i.ssivel. 

11. Inclusive, o Tribunal Regional Fede 
ral da 51 Região entende pela a impropriedade de caute 

lar que objetiva proteção possessória contra demarca - 

ção de terra indlgena: 
Ement.a: "Proc~ssnal Civil. 

Cautülar que objetiva proteção pos 
sessória. Caráter satisfat.ivo. Des 

cabimento por impropriedade da via 

escolhida. Apelo improvido." 
(Apelação Cível no 1372/AL, Apelante 

Usina Alegria S/A. e apelados FUNAI 

e União Federal - Rela~or Juiz Láza 

ro Guimarães - publicado em 01.11.8~ 

Doe. anexo 

12. Assim, por somente cabíveis Ação Pe 

titória ou acão demarcatória e ser imprópria cautelar 
que objetiva proteção possessória contra demarcação de 

~erra indígena, há carencia de ação, para extinção do 
processo sem julgamento do direito, nos termos do art. 

267, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
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Fundeç6o N•clonel do lndlo 
MINlBTtRIO DA JUSTIÇA 

11 8uptrl11t1ndlncl1 htcull-• Rtglo111l 

os. 

%1 • MI R % TO 

A • DA AUSINClA DO PRESSUPOSTO DE 
AMIAÇA DI LISÃO QI\AVI E DE DIF! 
ClL RIPARAÇÃO 

13. o proco110 admini1trativo d@ domAroA - 
;lede Terra Indígena, por si só, nlo tom tor;1 para a 

d@iinitAlnolo dos requerentes da cautelar, porque depen 

de de regular e próprio processo judicial. 

14. Para a rotirada de nlo•1ndioa, por de 
pender de prec@1ãe judieial prõprie, são 111@;urado1 a 

eles o direito a Ampla d@f@IA e aos r@eur1e1 cabíveis , 

como garantias constitucionais. 

15. Inclusive, por di1po1ie!e con1titueieT. 
n&l, é assegurada também a ind@ni11;le pelas b@nf@ite - 
riA@, quando constatada a boA t, da eeupaele nlo•lndia, 
no interior dos limites da terra indígena. 

16. A medida eaut@lAr é decretada pela ne 

cessidade de AMM@qurar a otielcia e utilidad@ do prec@! 
10 prineipAl, o que inexiste. 

17. Escreve CALMON DI PAOD06: 

" a tutela preventiva processual 

(e&ut@lor) é necessariamente in1trum@n 
tal e nunca 1ati1!ativa, porque rela - 

cionada, necessariamente, a 

10, dito prinoip•l, cujo 

Gti1 bu1oa a11o;urar." 

um procoa 
re11ultad.o 

(Comentários ao código de Processo Ci 

vil - Vol. X - Tomo I - Ed. Rev. dos 

Tribunais - pag. 46/47 - 1984) 
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Fundeç6o Neclonal do lndlo 
MINIST~RIO DA JUITIÇA 

1• Sup•rintend6ticl1 E ncutlWI R•glonal 

18. A caut.e lar, em que os seus requt:!rentes 
pretendand.iscutir a validade do procf:!sso administ.ra'li 

vo, não 'ler forca para a desinstalação delE:Snão-indic:& 
inexistindo ameaça a eficácia do processo principal. 

B - DO MASCARAMENTO DA PRETENSÃO 
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO 
DIREITO E DE CARATER SATISFATl 
VO DA CAUTELAR. 

19. 03 r eque rerit.es da cautelar pretendem , 

por via travessa, antecipar a discussão quanto a vali 

dade do processo administrativo, na sede da cautelar, 
com a pretensão -- indevida -- de pedido liminar. 

20. Trata-se de pedido mascarado, cuja 

intenção encontra quatro obstáculos: 

( 1) impropriedade de cautelar que 
objetiva proteção possessória 

contra demarcação de Terra In 

digena;- TFR - Sê Região e/ e 

a Lei no 6.001/73, art. 19 , 

§ 20; 

( 2) vedação de interdito possessó 

rio contra demarcação de Ter 

ra Indígena: - Lei no 6.001 / 
73, art. 11, §§ 2~; 

( 3) impossibilid~de de discussão 
do direito na cautelar; e 

( 4) descabimento de cará~er satis 

fativo da cautelar - Doutrina 

e jurisprudência. 

Av. Joio de Berros, eae 
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Fund1c;io N1clon1I do lndlo 
MINISTtRIO DA JUSTIÇA 

1• 811p•rlnl•ndlncla E xecutlH Re9lo111I 

21. Assim t.em s.:i.do o Emt.Emd:i.ment.o do Tri - bunal Regional Federal da so Região, novamente t.rans - 

crit.o,apl.:i.cável para re~H:i.r,ão de caut.~lar como nrel.:i.m.:i. 

nar e no mérito: 
Ement.a: "Processual Civil. 

C&ut~J.Af que objet.:i.va protecão pos 
aessória. Caráter satisfativo. Desca 

bimanto por impropriedade da via es 
colhida. Apelo improvido." 

(Apelação cível no 1372/AL - Apelan 

te Usina Alegria 8/A. e apelados a 

FUNAI e União Federal - Relator Juiz 

Lázaro Guimarães - julgament.o em 

11.09.89 e publicação em 01.11.89) 

22. Inclusive, a discussão do direito 

desborda dos limites de apreciação do fumus boni iuris 
na cautelar, por alcançar o próprio mir:i.t.o da princi - 

pal, que reclama exame cuidadoso e demorado em sede do 

processo principal. 

C - DA FALTA DO PRESSUPOSTO DE APA 
RtNCIA DO BOM DIREITO 

23. Inexiste o pressuposto de apar~ncia 

do bom d~reito em favor dcsRequerentesda cautelar,pelo 
processo administrativo de demarcação de Terra Indíge 
na ser: 

(a) es~abelecido pelo ar~. 19 da 
Lei no 6.001. de 19.12.73 

Estatu~o do !ndio; 

( b) regulamentado pelo Decreto no 
22, de 04.02.91, com a altera 

A.v. Joio de Barros, 688 
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Fundaç6o Nacional do lndlo 
MINIBTtRIO DA JU8TIÇA 

a• Sup••int•ndlncla EJ1eoullv. Reglo11•I 

ração do Decret.o no 608,d~ 20. 
07.92: 

(e) amparado pelo art. 231 e seus 

parágrafos da Constituição F~ 
dera! e art.. 67 do Ato das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

24. Inclusive, o proc~sso adminis~ra~ivo 
d~ demarcação tem obed~cido os citados diplomas legais 
e suas disposições, estando também formal.mente regular. 

D - DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE CONSTI 

TUIÇÃO DE GRUPO 'l'tCNICO NO ÕR 
GAO OFICIAL DA ENTIDADE. 

25. A Portaria de constituicão do Grupo 
Ncnico de identificação e delimitacão da Ãrea Indíge 

na Tremer.h~, foi publicada no Boletill. de Serviço da J'lmÃ!/ 
Edição Oficial1 para divulgação de seus at.os admin:.i.s 
t.rat.ivo. 

Doe. anexo 

26. O eminente llle.A.y JI.4lpes &di.r«=!.l~ l.n- 
t.erpretou o princípio da publicidadM, com o entendimen 

t.o pela publicação também em órgão oficial da entidade 
ou jornais para publicações oficiai•: 

"A publicação qDM. flf.,J .. W§ jurídicos 
ia do órgão oficial da Adwinistra· 
çio, e não a divulgação pt:!la .:i.mprt:!n 
sa particular, pela·televisão ou pe 

la rádio, ainda que em horário ofi - 

cial. Por órgão o:f:ú!:í.9.1 das entida 
des, Qntende-ae nio só o Diário Ofi 

cial das entidade• pública•, como 

Berro•, 968 LP Av. Joio~:o.ooo Roollo PE -~ 
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a• 6up•rintandlncla Euo11tlH RegloHI 

também os jornais con~rat.ados 
essas publicações oficiais." 

para 

(Direito Administrativo Brasileiro - 
160 Edição - pág. 83 - 1991 - Ed. Re 

vista dos Tribunais) 

27. Pelo Decreto no 96.671, de Of.08.88, 
a Portaria de const.it.uicão de Grupo Técnico de ident.:i. 
f icação e delirnit.ação de Ãrea Indígena não está elenca 

dê ent..re os atos de publicação obrigatória no Diário 
Oficial da União. 

28. O mesmo Bely Lopes Meirelle1 esclare 
ceu a publicação de certos atos e em ~ttirm.inadas fa 
ses quando de sua conclusão, exemplificando a licita 

ção, ent.re outros, incluindo atos administrativos di 

versos: 

"Quant.o a publicação no órgão ófi- 

cial, só é exigida a do ato conclui. 
eia, ou de determinadas fases ~de cer 
tos procedimentos administrativos co 

mo ocorre nas concorrencias e t.oma - 
das de preços, ••• " 

(Direit..o Administrativo Brasileiro:.. 

16~ Edição - pág. 83 - 1991 - Edi~o~ 

ra Revista dos Tribunais) 

29. A publicação obri.gat.ória no Diário 
Uficial da União, corno determinada fase a que referiu 
Htily Lopes Meirelles, é somente o parecer de identifi 
caçio e delimitação e o despacho de sua aprovação, con 
forme dispõe o Decre~o no 22, de 04.02.91 -- e~apa 

ainda• ser alcançada: 

"Art. 2 O - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

d B•rros, eee L0 Av. Joio • ·000 Rocllo PE • , ~ Vlat• 50050 . / 
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MINIBTtRIO DA JUSTIÇA 

1• 811perint.nd611cl1 E ucutlva Regiona! 

§ 70 - Aprovado o relat.ório pelo ti 

tular do órgão federal de assistên - 
c:i.a ao índio, este fará publicar no 

Diário Oficial da União, incluindo 
as informações recebidas de acordo 

com o § so. " 

30. Assim, a FUNAI publicou o at.o -- Por 

~aria -- de const.ituição de Grupo Técnico de identifi 
cação e delimit.acão da Area Indígena em seu próprio ÓE 
giu d~ publicação -- Boletim de Serviço, por não estar 
el~ncadu entre os at.os de publicação obrigatória no 

Diirio Oficial da ~iio. 

lil - 00 GRUPO T~ICO LEGALIDADE 

31. Na Constituição do Grupo Técnico de 

ident.:i.ficacão e del:i.m:i.t.ação da Area Ind5'.gena foram in 

clu.í.dos t.écnicos da FUNAI, do órgão fundiário federal 
lN(:RA e represent.ant.e da Arquidiocese de.Fort.aleza/CE, 

de acordo com o Decret.o nQ 22/91. 

32. A legislação não proibe a colabo- 

raçao de outras entidades, onde a participação de r~ 

present.ante da Arquidiocese de Fortaleza não vicia o 

ato, inexistindo qualquer proibição. 

I' - OOS CONCEITOS DE COMUNIDADE IN 
DlGENA E DE INDIO - ESTATUTO DO 
lNDIO 

33. o Ea~a~u~u do Indio est.abeleceu CJ 

critério legal de identificação do índio e da comunid~ 
de indígena pelo conceito esposado pela moderna ant.ro 
pol.ogia social . 

34. Para o diploma legal vigente, o que 

Av. Joio de B•rroa, eee ~~· Bo• Ylal• 50050•000 Reclf• PE · 
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8' 611p•rint•ndhcl1 E uc11tln R•11lon1I 

caractcrjza a condjção de indiu sãu a autue a het.eru 

identificacão como pertencente a um grupo étnico que o 

distinga da sociedade nacional e t.enha ascendência pr~ 

-colombiana. 

35. A antropóloga MANUELA CARNEIRO DA CU 
NBA, ent-ão presidente àa Associação Brasileira de An 
trupulug.:i.a, cuncei t.uou o índio de forma s i.nt.ê t a.ce , ob 
j~t.iva e de acordo com a ciência social: 

"Na realidade a antropologia social 

chegou a conclusão de que os grupos 
ét.nic,os só podem ser caracterizados 

pela própria distinção que eles per 

cebem entre eles próprios e os ou 

tros grupos com os quais interagem. 

Existem enquanto se consideram di~ 

tintos, não importando se esta dis - 

tincão se manifeste ou não em tracos 
culturais. E, quanto ao critirio in 
dividual de pert.in~~cia a tais gru 

pos, ele depende somente de uma ide~ 

tificação e do reconhecimento pelo 
grupo de que determinado individuo 

lhe pertence." (ANTROPOLOGIA DOBRA 

SIL - 2~ Edição - página 111 - Ed. 

Brasiliense - 1987). 

36. Comunidade; Indígepas sao aquelas 

que, tendo urna continuidade histórica com sociedade 

pré-cumlumbj a nas, s e cuns.:i.deran segment.os dist..:i.nt.os da 

sociedade nacional. Indio é quem pertence a uma dessas 
comunidades e i por ela reconhecido. 

37. Inclusive, o mesmo Estatuto do indio 

em seu art. 9Q estabelece a situação de índio e tutela 

Av. Joio de B1rroa. 888 
Boa Vlale 50050-000 Recife PE 
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~, cum t~ os d.ire.i1t..os, independent.e do grau de 

aculturação, cuja l~raçi~ do x:egime ~u~elar só se dá 
JXr sentet;a judsicí.al • voluntar.ia:nent.e: 

"Art.. 90 - Qualquer índio poderã re 
querer ao juizo compet.ent.e a sua li 
berac;ão do regime tut.elar prescrit.o 
nesta lei, invest.indo-se na plenit.u 
de da capacidade civil , desde que 

preencha os requisitos seguint.es: 

I - idade mínima de 21 anos; 

II - conhecimento da língua portugu~ 

sa; 

III- habilitacão para o exercício de 

atividade út.il, na comunhão 

nal; 

na cio- 

IV - razoável compreensão dos usos e 

costumes da comunhão nacional. 

Parágrafo Onico - O Juiz decidirá 

após instrução sumária, ouvidos os 
órgãos de assistência ao indio e o 
Minist.irio Público, transcrit.a a sen 
tença concessiva no Registro Civil. 

38. Com efeito, a FUNAI é o órgão técni- 
cu-legal para reconhecer a presença indigena no t.erri 
tório brasileiro e reconhece a presença de índios e e~ 
munidade indígena Tremembé, tutelados legalmente pela 
FUNAI. 

~& Av. João de Barro,, eee / 
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G - DA POSSE IND1GENA - DIREITO 

CONCEITO 

39. A posse indígena a que se refere o 
preceit.o cunst.itucional não pode ser reduzida a concei 
de posse do Direito Civil. 

40. A posse indígena abrange t.udo 0 t.er- 
rit.úrio de acordo com os usos, cost.umes e t.radicões, n~ 
cessirio ao sust.ent.o e a preservação de sua identidade 
cultural. 

41. O direit.o nat.ural dos S.ndios à suas 

terras é denominado indigenato, se reporta ao Alvará de 

lQ de abril de 1680, recepcionado pela Constituição Fe 

deral de 1988, como direito originário, a que se refe - 

r e . 

42. O jurista JOSt AFONSO DA SILVA ass~rn 
ent.endeu: 

n indigenato não se confunde com 

a ocupação, com a mera posse. O indi 
genat.o é a font.e primiria e congêni 
ta da posse territorial: é um direi 
to congênito, enquanto·a ocupação é 
título adquirido. O indigenato é le 
g.ít.imo por si, "não um fato depende,!! 
t.e de legitimação, ao passo que a 
ocupação, como fato posterior, depe~ 
de de requisitos que a leg:i.t.:i.mf;!ro". O 

indígena, primariamente estabelecido, 
tem a sedum positio, que constitui 
fundamento da posse ••• , mas, além 
desse jus possessiones, tem jus pos 
sioendi, que jã lhe i reconhecido e 

Av. Joio de Buroa, eee 
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preliminarment.e legit.:i.mado, desde o 

Alvará de 10 de abril de 1680, como 

direito conginito." 

(Boletim Jurídico no 3 - ano I - e~ 
missão Pr6-Indio de Sio Paulo - Pa 

lestra realizada em 18.10.83 ). 

H - DA NULIDADE DE ATO~ ENVOLVENDO 
A POSSE, A OCUPACÃO E O DOMlNIO 
DE TERRAS INDlGENAS 

43. A Constituição Federal de 1988, man 

tendo o mesmo princípio da anterior, declara a nulidade 

de qualquer ato envolvendo a posse, a ocupação e o domi 

nio de terras indígenas: 

"Art. 2 31 - ..•.••••.•••••••.•.••••. 

§ 60 - são nulos e extintos, não pro 

duzindo efeitos juridicos, os atos 

que tenham por objeto a ocupação, o 

domínio e a posse das terras a que 

se refere este artigo, .•• " 

I - OA PRESENÇA INDIGENA - TRADICIO 
NALIDADE DA OCOPACÃO INDIA -CON 
SENSO HISTORICO. 

44. Os Tremembé podem ser inseridos como 

um dos grupos étnicos indígenas que mais foram estudados 

por suas tradições, em todo o terri t.ôr í,o brasileiro, com 

longa presença histórica numa mesma região. 

45. Os Tremembé vivem em diversas locali 

dades do município de Itarema/CE, com sua populac~o es- 
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palhada em vários lugares, distinguidas por três situa 

ções: a região da Grande Almofala, englobando um conjun 

to de localidades ao redor da vila homônima até a mar - 

gem esquerda do rio Aracati-mirim; a região da Varjota 

e Tapera, incluindo a Vila Ducôco, todas na margem di - 

reita do citado rio: e as localidades de são José e Ca 

pim-açú, que ficam bem para o interior do município. 

46. O termo "Grande Almofala" descreve a 

dimensão que possui a esfera de incluência de Almofala, 

vila e sede do distrito homônimo do município de Itare 

ma/CE. 

47. Almofala é o lugar onde foi estabele 

cido o aldeamento missionário dos Tremembé no primeiro 

quartel do seculo XVIII e, em seguida, urna igreja de ar 

quitetura singular, de invocação a Nossa Senhora da 

Conceição, tombaaa em 1980 e restaurada em 1984, pelo 

SPHAN/PrÓ-Memória. 

48. Almofala foi conhecida também por sua 

igreja ter sido coberta por dunas de areia em 1898, fi 

cando soterrada por 40 anos, até que os ventos fizeram 

o percurso inverso e ela foi redescoberta. 

49. Os índios Tremembé, parte deles, obti 

veram 399,94 hectares de terra, através de usucapião 

contra a empresa Ducôco, no Juízo de Direito da Comarca 

de Acaraú, proposta em 1984, pela ocupação há mais de 

20 anos. 

50. Naquela ação de usucapião, há constan 

tes referências ao Aldeamento dos índios, pela Varjota 

pertencer a Terra do Aldeamento, contribuindo para os 

índios Trernembé da Grande Almofala reivindicar a Terra 

do Aldeamento como área indígena. 

0 - 
/ 
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51. Pela Lei de Terras, os vigários ficaram 
responsáveis pelos registros fundiários de terras, 
em livros específicos. 

52. No Arquivo Público do Estado do Ceará. 
existe o nlivro de Registro de Terras da frequesia da 
Barra do Acaracú , datado de 1855-1857. 

53. O mencionado livro possui 102 páginas 
e 710 registros, inclusive vários deles se referindo 
aos Índios da povoação de Almofala. São 22 registros de 
terra que foram concedidos aos Índios de Almofala, sobr~ 
tudo um deles, na página 101, n2 695, de 18 de março de 
1857, se constitui de "uma légua de terra quadrada sita 
na Povoação de Almofala desta frequesia de Nossa Senhora 
da Conceição, doada por sua majestade, para sobrevivên 
cia dos Índios daquela povoação, ... " 

54. O registro da doação da légua em quadra 
da povoação de Almofala e das demais posses dos Índios 
incluem os seus limites, 
pelos Tremembé da região, 
tribal e a tradição oral 

que até hoje são conhecidos 
comprovando que a memória 
dos Tremembé possui ampla di 

mensão temporal e capacidade de transmissão e persistên 
cia. 

55. As diversas manifestações culturais 
elementos simbólicos atam os índios Tremembé à terra de 
Almofala. As narrativas orais se referem a "Terra do Al 
deamento" e de suas extremas e "marcos'', dos pap~is da 
terra que estão em Portugal, doando a terra aos Índios. 

56. Os Tremembé, de maneira até literal,com 

os termos usados nos registros de terra, mesmo os mais 

antigos, do século XIX, são de uso corrente entre os ín 

dios hoje em dia. A doacão da terra em 1857 foi um fato 
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de amplo conhecimento entre eles, difundido pelas gera 

ções até a presente. 

57. Os indio1 Tromombl continuam mantendo 

certas tradi;eo1 que, de lon;A data, são pAIIAdAI de 90 
r&olo A 9@r1olo, ajustando-se a realidade de diversas 

situações sociais. 

58. Div@rãeã @ãtudeã foram realizados, tan 

to sobre a hi1t6riA do 9rupe, como a respeito de uma 

de suas tr&dieG@1 mais notáveis, o torlm. 

59. o torlm trata-se de uma dAn;a de roda, 
com numeres de participantes variados, mas de preferên 

cia acima de cinco membros, possuindo um conjunto de 

cantos de texto fixo, sem improvisação, numa linguagem 

que mistura uma maioria de termos de origem inaígena 

com outros do português. 

60. Foi visto e comantado por membros - da 

Comissão Científica que percorreu o Ceará por determin~ 

ção de D.Pedro II em 1863, havendo também manografia do 

Padre Antônio Tomaz, que descreve a ocasião em que as - 

sistiu a dança no período em que era vigário de Acaraú, 

na última década do século XIX. 

61. No ne110 16oulo, vlrio1 p@1qui1ãdor@1 

realizaram @DtUdCD sobre o ter@m, entre eles, os do MEC 

/FUNARTE, em 1976 e 1979, e as fotografias de Marcos 

Guimarães, nas décadas de 70 e 80, consagrando-se como 

wna das danças mais expressivas entre os grupos indíge 

nas do Nordeste brasileiro. 

62. As l@trAI das eAnti;AI são vestígos da 

lin;u&;@m ori9inlriA dos Tr@momb6, conhecida na região 

como a "dança dos indios de Almofala". 
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63. Em seu Laudo Antropológico, o Dr.Carlos 

Guilherme Octaviano do Valle expressamente conclui: 

"Almofala foi o antigo Aldeamento mis - 

sionário criado na primeira década do 

século XVIII na região litorânea onde 

sempre habitavam os Tromomb6. Os 1ndio1 
ainda hoje estão relaoionado1 com are- 
9ilo em t•rmoa culturai1, eoon&mioo1 e 
p1icol6qioo, o que permite conside - 

rã-los pertencentes a 9rupo itnieo ind! 
q@nA cujos padr!o1 o valoro• 1ociài1 
por1i1tom o dlo unidade ao grupo." 

64. E, ainda o mesmo antropólogo, afirma: 

"Compreende-se que as nijffAtiVAi Ofãii, 

por disporem tãmãnho eenh@eiffi@nte so 

bre o t@mpe@ 01 VãlOf@i tfadi~ionsi~, 
sejam @l@m@nte@ d@ d@ãtaqu@ para a com 

preensão das prãtieãi eultUfêii dos Tf@ 
memb@. t por meio delas, da emissão de 

narrativas, que se percebe a prooeupA - 
el~ dos lndio1 pela hi1t6riA que 01 li 
ÇA a AlmofAlA@ a todã r@qilo que cons 

titui a "T@ffê do Ald@em@nto/T@rrA OAn~ 
tã". Pelas diversas lo~Alidãd@ã da Q~êfl 

d@ AlmofAlA, na VArjotã e na VilA Duee 
oo (região da Tapera) existe a disper - 

são das "histórias" ·aqui comentadas,que 

configuram como formas narrativas de 

ld@ntitio&;lo das OFigenã, além da menu 
t@n;Ao de um eonjunto ·de @At@;or!Aã de 

di!@r@noia;le ttnig&, auxiliar para a 
&in9ul1rid1d1 dos Tr@m@mbl frente as 

pessoas que são "de fora". 
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65. A Constituição do Estado do Ceará re- 

conhece a presença indígena no Estado, alcançando os 

Tremembé e os Tapeba, inclusive assistidos por diversas 

entidades oficiais. 

III - DO PEDIDO 

66. Face ao exposto, vem a Requerida FUN 
DA~AO NACIONAL DO !NDlO•rUNAI requerer a V.Exa. o aco 
lhim@nto da@ pr@liminar@a, para, afinal, a oxtinolo do 
pfog@§§Q l@m jul91m@nte de m5rito, ou, no mérito, o jul 
;Am@nto improe@d@nto totalmente da A;lo Cautolar, rejei 

tando o pedido nela contido, com a condenação dos r~ 

querentes da cautelar no pagamento das despesas proces 

suais e honorários advocatícios. 

67. Protesta por todos os meios de provas 

admitidos em Direito, indicando, de logo, além da docu 

mental ora produzida, o seguinte: 

(a) os Processos Administrativos 

relacionados com a Ãrea Indíg~ 

na Tremembé; 

( b) a inquirição de testemunhas a 

serem oportunamente arroladas; 

e 

(e) a realização de perícia de na 

tureza antropológica, para co~ 

provação da incidência dos 

imóveis objeto da ação como 

pertencentes ao território tr~ 

dicional do índios Tremembé e 
demais esclarecimentos etnohis 

tóricos. 
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68. A FONA~, ainda, argui os privill;io1 
da Faz•nda Públioa em seu favor, principalm~nto quanto 

aos pr~zos em quádruplo para contestar e em dobro para 

recorrer e demais prerrogativas, de acordo com os arts. 

11 da Lei no 5.371, de 05.12.67, e/e o 188 do Código de 

Processo Civil. 

Pede deferimento 

E, 22 de setembro de 1994. -: 
. '., 
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